Zondag 9 juli 2017
SAMEN-OP-WEG GEMEENTE
Berlicum Rosmalen

Van harte welkom op deze 3e zomerzondag; de 5e zondag ná Pinksteren alweer.
Wij hopen dat we een hartverwarmend uur mogen beleven, een uur van taal en symbool,
van woord en sacrament, van horen en delen. In deze dienst vieren we het Heilig
Avondmaal, waarvoor u allen bent uitgenodigd.
Het is vandaag ook afsluitingszondag, waarin enkele kinderen de kindernevendienst vaarwel
zeggen en na de zomervakantie een overstap maken naar de catechesegroep.
Voorganger is Pastor P. Molenaar uit Engelen.
De instrumentale begeleiding van ons gezang is in handen van de heer Frans van der
Sommen; hij bespeelt het orgel vandaag!
De collecten zijn in deze dienst bestemd voor de diaconie en de kerk; de extra collecte is voor het onderhoud van
het kerkgebouw.
Voor het eerst in de kerk?
Bent u/ben jij vandaag voor het eerst in de kerk en stel je contact op prijs? Schrijf dan je naam, adres
enz. in het welkomstboek op de leestafel (in de kerkzaal bij het raam bij de ingang). U/Je hoort dan
spoedig van ons.
U bent na de dienst natuurlijk van harte welkom voor koffie en fris. Dat is gratis. Wel is er de
zogenaamde koffiedoos t.b.v. een diaconaal project (zie hierna)
Koffiedrinken na de dienst
Zoals gebruikelijk is er na de dienst weer gelegenheid om gezamenlijk koffie, thee of limonade te drinken, achter
in de kerk. U/Jij bent natuurlijk van harte welkom! Denkt u ook aan een bijdrage in onze koffiedoos?
De opbrengst van de koffiedoos is bestemd voor twee gezinnen, een kraamkliniek en het ziekenhuis in Serekunda
(Gambia); een particulier initiatief van Mevr. Annemarie Renders uit Rosmalen.
Collecte-opbrengsten
Nagekomen collecte-opbrengst van Kerk op Schoot 25 juni jl. voor de kerk: € 1,70.
De collecte-opbrengsten van 2 juli jl. voor resp. de diaconie, kerk en de extra collecte is voor het onderhoud van
de kerk, zijn als volgt: diaconie: € 40,35, kerk € 43,30 en extra collecte € 47,25.
De opbrengst van de Koffiedoos was € 32,85.
Hartelijk dank!

Zomerbezoekmand
Als u het fijn vindt om in de zomermaanden zelf bezoek te krijgen of om een bezoekje te
brengen, dan kunt u een ingevuld kaartje in de zomerbezoekmand doen.
De pastorale raad verdeelt vervolgens de kaartjes.
De mand, de aanmeldkaartjes en enveloppen liggen achterin de kerk (naast de boxen
met liedboeken).
Wellicht kunnen we op deze wijze van betekenis voor elkaar zijn.
Elly van Tuijl en Piet Roose

Kaarten met tekening over Jakob en Esau van Gesina Versteeg
De voorstelling van de ontmoeting van Jakob met Esau (het gelaat van de Eeuwige) is in
kaartvorm verkrijgbaar op de tafel aan de zijkant van de kerk.
Met een derde verbeeldende tekening voltooide Gesina Versteeg haar drieluik over Jakob.
Eerst was er de tekening van Jakob die in zijn droom de hemel open ziet gaan. Op een
ladder naar de hemel dalen engelen op en weer af. Vervolgens wordt al tekenend verteld
over de nachtelijke worsteling van Jakob bij de Jabbok. Wat zal hem wachten aan de
andere kant van de rivier? Daarover vertelt de derde en laatste. Het gaat om de
ontmoeting van Jakob met zijn broer Esau (Genesis 33).
Gesina maakte de derde tekening ter gelegenheid van het afscheid van ds. Piet
Vliegenthart en tevens ter afronding van de periode waarin zij samen met ds. Vliegenthart zeven maal het
jaarthema uitwerkte in een mandala. Gesina heeft hiermee de afgelopen jaren het gemeente leven op een
speciale manier kleur gegeven, waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn.
De kaarten van Gesina zijn verkrijgbaar voor € 1,50 per stuk en op de website van de kerk kunt u meer informatie
over de kaart vinden.
Nelly Snijders, scriba
Vernieuwde orgelconcerten Grote Kerk Den Bosch
Het interieur van de Grote kerk in de Kerkstraat in Den Bosch is in 2015 drastisch verbouwd. Tegelijk werd het
unieke Bätz-orgel en ook het kabinet orgel (Strümpf-orgel) gerenoveerd en vernieuwd. De kerkzaal van deze kerk
leent zich bij uitstek voor muziekuitvoeringen. En dat gaat ook gebeuren. Er komen deze zomer verschillende
concerten waarin het bijzondere Bätz-orgel centraal staat. Er komt een themaconcert over Bach, een concert met
zang, een concert met beide orgels en piano en een quatre-mains concert. Er is beeld bij van de organist en er zal
een aangepaste verlichting zijn.
Onderstaand het programma:
11 juli Jamie de Goei, Bach, Anfang und Ende aller Musik
25 juli Jan van Mol, orgel, Cristel de Meulder, sopraan,
From Belgium with love
8 aug Jacques van den Dool, 1 l’improviste.
22 aug Jamie de Goei en Roeland de Reuver, quatre-mains,
2 orgels en vleugel
5 sep Marco den Toom, full color orgel transcripties
Entree: € 10,- inclusief koffie en thee en een programma boekje. U bent van harte welkom!
Namens de werkgroep Bätz-orgel,
Wim van der Ven
Bij de Hand op vakantie
Vanwege de vakantie liggen ook de persen van de Bij de Hand in de zomervakantie stil.
Wij wensen u een fijne vakantie en zijn u graag weer van dienst vanaf zondag 3 september.
Voor de komende weken ziet het preekrooster er als volgt uit:
16 juli: Ds. E. v.d. Berg, Berlicum Dienst m.m.v. de cantorij
23 juli: Ds. J.S. v. Poppel, Den Haag
30 juli: Mevr. Pastor E.M. Spijkerman, Gorinchem
6 aug:
De heer K.F.W. v. Veen, Kranenburg (Duitsland)
13 aug: De heer K.F.W. v. Veen, Kranenburg (Duitsland)
20 aug: Ds. H.J. Veltkamp, Zaltbommel
27 aug: Dhr. D.J. Bierenbroodspot, ‘s-Hertogenbosch

Nadenkertje:

Als geloof is ontgonnen is spirituele groei een feit.

Redactie: Henk de Laat en Mees van Wijngaarden.
E-mailadres: delaat@home.nl Kopij voor "Bij de Hand" insturen vóór vrijdag 17:00 uur.

